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 أنقرة تبعد إمرأتين من أنصار تنظيم داعش

تبعد السلطات التركية اليوم إمرأتين من أنصار تنظيم داعش إلى ألمانيا. وذكرت وكالة 

ر من سجن نية أن إحداهما البالغة من العمر إحدى وعشرين سنة إستطاعت الفرااألنباء األلما

مرأة الثانية البالغة من العمر سبعا وعشرين سنة، سيتم إبعادها إلى إلللمعتقلين في سوريا. وا

ها األصلية. وكانت قد توجهت إلى سوريا عام ألفين وأربعة عشر. وأعلنت هانوفر، مدينت  

عددا من األلمان، أنصار تنظيم داعش اإلرهابي. وفي األمس  رحلها ستالسلطات التركية أن

تعتبر من سبعة أفراد بالطائرة إلى برلين النها عراقية تتكون من  –عائلة ألمانية  ترحيلتم 

  .أنصار التيار السلفي

 

 وقف إطالق نار هش بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية

ات المقاتلة أغارت مجددا على مواقع للجهاد اإلسالمي أعلنت القوات اإلسرائيلية أن الطائر

في قطاع غزة. وادعى الجانب اإلسرائيلي أن المقاومة الفلسطينية أطلقت صواريخ على 

مستوطنات إسرائيلية. وأعلن نتنياهو أن العملية العسكرية تقترب من نهايتها بعد تحقيق 

أننا نستطيع الوصول ألي هدف. ومن األهداف المنشودة. وقال إن أعداءنا فهموا الرسالة 

ناحية أخرى أعلنت حركة الجهاد اإلسالمي أن إسرائيل وافقت على شروطها، ومنها عدم 

إطالق النار على مسيرات العودة الفلسطينية وعدم استخدام األسلحة النارية ضد الفلسطينيين. 

كد أن إسرائيل لن أما كاتس، وزير الخارجية اإلسرائيلي، فنفى صحة هذه التصريحات وأ

مسيرات العودة تغير سياستها، ولن تتوقف عن اإلغتياالت، وعن إطالق النار الحي على 

تطلب الموقف ذلك. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد القتلى بلغ الفلسطينية، كلما ت

 .أربعة وثالثين مدنيا، من بينهم أطفال ونساء

 

 

 



انين الصفدي رئيسا للوزراء في لبنينبغي تعي      

أسفر اللقاء مع سعد الحريري، رئيس الوزراء بالوكالة منذ التاسع والعشرين من أكتوبر 

وممثلي أمل وحزب هللا، عن اإلتفاق على تعيين محمد الصفدي رئيسا جديدا  الماضي،

للوزراء في لبنان. هذا ما ذكرته قنوات تلفزيونية لبنانية دون ذكر مصادرها. كما اشار موقع 

ركون في اللقاء وال الصفدي نفسه ال المشا اللقاء. ولم يدل  هذا التابع للحريري إلى  المستقبل

اللبناني على أن يكون رئيس الوزراء  أي تصريح حول هذا الموضوع. وينص الدستورب

، وستتكون الحكومة اللبنانية القادمة من سياسيين وتكنوقراطملسما سنيا   .  

 

المهربين الجىء يتعرض للعقوبة بسبب مساعدة  

الالجئون الذين يقيمون إتصاال بين مهربين والجئين آخرين يعرضون أنفسهم للعقوبة في 

ألمانيا. وتم إنزال العقوبة بالجئ أفغاني ألنه تعاون مع المهربين. ورفضت الدائرة الجنائية 

جئ الثالثة التابعة للمحكمة اإلتحادية العليا في كارلسروه، اإلستئناف الذي تقدم به الال

كما بوقف التنفيذ لمدة سنة األفغاني لدى المحكمة اإلقليمية في أوسنابروك التي أصدرت ح  

ونصف السنة بسبب مساعدة المهربين. وكان األفغاني قد جاء إلى ألمانيا من تركيا بواسطة 

مهربين تعهد لهم بالتعاون معهم على تهريب إمرأتين أفغانيتين مع أطفالهما. وفي يناير ألفين 

ن راكبا وهو في طريقة من مدينة بودروم التركية رسى القارب وعلى متنه ستيوستة عشر 

تان وأطفالهما. راكبا على األقل، من بينهم اإلمرأإلى جزيرة يونانية. وغرق خمسة وثالثون 

ة اإلتحادية العلياميصبح قرار المحكمة اإلقليمية ساري المفعول من خالل قرار المحكسو .  

 

طفال ذوي عالقة بألمانيا في مخيمات المعتقلين 250 يوجد حوالي  

ينطلق المسؤولون في برلين من أن أربعة عشر رجال وامرأة من ألمانيا في المعتقالت 

التركية تتعلق قضاياهم بعالقات مع تنظيم داعش اإلرهابي في سوريا والعراق، سيكونون 

شر طفال للنساء. وما زال هناك من بين حملتي الترحيل المعلنتين. ويضاف إليهما خمسة ع

آخرا تم إصدار ستة وعشرين أمرا كما خمسة وتسعون معتقال يحملون الجنسية األلمانية 

. ويضاف إلى ذلك مئتان وخمسون طفال ممن لهم عالقة بألمانيا في السجون. ويرى عتقالبإإل

منهم في الوقت  القضاة في ألمانيا أن الحكومة األلمانية تتحمل المسؤولية ولن يعود أحد

 .الحاضر

Refugee Radio in COSMO – daily in Al-Saut Al-Arabi at 10:30 pm on the radio and at 6 

pm via Livestream.     

Frequencies: NRW: 103,3 MHz (WDR) | Bremen: 96,7 MHz (Radio Bremen) |   

Bremerhaven: 92,1 MHz (Radio Bremen) | Berlin und Brandenburg: 96,3 MHz (rbb) 


